
   

КУЗЬМЕНКО Володимир Володимирович 
 
Працює: заступник директора Департаменту – начальник 
управління контролю за будівництвом Департаменту з 
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста 
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) з 03 лютого 2017 року 
тимчасово покладено виконання обов’язків директора 
Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного 
контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) до вирішення 
питання про призначення директора в установленому порядку 
 

Громадянство 
 

громадянин України 

Число, місяць і рік 
народження 

14 серпня 1982 року 
 

Місце народження с. Івашківка, Городнянського р-н, Чернігівської обл.   
  
Освіта 
 

вища, 2008 – Сумський національний аграрний університет, 
«Промислове і цивільне будівництво», інженер - будівельник 

Науковий ступінь, 
наукове звання   

не має 

Володіння мовами українською – вільно 
 

Нагороди, почесні 
звання          

почесна грамота Державної архітектурно-будівельної інспекції 
України 
 

Прийняття 
присяги 
державного 
службовця 

01.12.2008 

Ранг державного 
службовця 

6 ранг  (27.03.2016) 

Загальний стаж 
роботи 

13 років  
 

Стаж державної 
служби 

09 років 
 

Депутат ради 
(найменування 
ради) 

не обирався 

Стягнення не має 
                   

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

11. 2000 до 04. 2002  Проходження військової служби; 
05.2005 до 04.2006 Технік архітектурно-будівельного відділу,  Кооперативно-

державний проектний інститут «Чернігівагропроект»,  
м. Чернігів; 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 



06. 2006 до 01.2007 Інженер - конструктор, інженер - конструктор 3 категорії 
конструкторського  відділу, ТОВ «Інститут сучасного 
проектування», м. Київ; 

03.2008 до 11.2008  Інженер – конструктор, ТОВ «Сіферт Київ», м. Київ;  
12.2008 до 08.2011 Головний державний інспектор Інспекційного відділу 

Управління контролю за будівництвом, Мінрегіонбуд,  
м. Київ;  

08.2011 до 10.2014  Головний державний інспектор інспекційного відділу 
Управління контролю будівництва об’єктів, заступник 
начальника Інспекційного відділу № 2, головний 
державний інспектор Інспекційного відділу № 2, 
заступник начальника інспекційного відділу № 1 
Управління контролю  будівництва об’єктів та у сфері 
житлово-комунального господарства, Інспекція 
державного-будівельного контролю у місті Києві,  
м. Київ;  

10.2014 до 10.2016  Начальник інспекційного відділу, головний інспектор 
будівельного нагляду за діяльністю органу державного 
архітектурно – будівельного нагляду  Департаменту 
Державної архітектурно будівельної інспекції у місті 
Києві, м. Київ; 

10.2016 до цього 
часу 

Головний державний інспектор інспекційного відділу № 1 
Управління контролю за будівництвом Департаменту з 
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста 
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації); 
Заступник директора Департаменту – начальник 
управління контролю за будівництвом Департаменту з 
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста 
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), м. Київ. 

 
 
 


